14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház „Különféle laboratóriumi reagensek

beszerzése különféle automata készülékek kihelyezésével és üzemeltetésével ”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Különféle laboratóriumi reagensek beszerzése különféle automata készülékek kihelyezésével és
üzemeltetésével az alábbi részajánlatok szerint:
Adásvételi keretszerződés Különféle laboratóriumi reagensek szállítása, különféle automata
készülékek kihelyezésével és üzemeltetésével együtt, az alábbi részekben:
Klinikai kémiai és immunkémiai reagensek Modular P-E integrált kémiai-immunkémiai automatára
Hematológiai reagensek, rendszeroldatok és kontrollok D-Cell 5D és Advia 120 hematológiai
automatákra
Hemosztazeológiai reagensek, rendszeroldatok és kontrollok
Elektroforézis reagensek készülékre
Vizelet kémiai- és üledékvizsgálatok reagensei, rendszeroldatai és kontrolljai Iris IQ200
vizeletüledék készülékre
Nefelometriai vizsgálatok
Allergén specifikus IgE tesztek
Autoimmunitás vizsgálatai ELISA technikával
Vérgáz
HbA1c vizsgálatok HPLC módszerrel
HPLC és gyógyszerszintek HPLC-vel ISCO készüléken
Egyéb: vizelet, széklet, liquor, kő analízis, stb.
RIA vagy alternatív vizsgálatok
Haemokultúra
Vércsoport szerológiai vizsgálatok
Körmend – POCT
Genetika
A megajánlott készülékek on-line illesztése szükséges.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
1

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § szerinti eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
193206-2017: Magyarország-Szombathely: Laboratóriumi reagensek
Közzététel dátuma:
23/05/2017 Határidő: 27-06-2017
Dokumentum:
Ajánlati felhívás
Ajánlatkérő megnevezése:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


242547-2017: Magyarország-Szombathely: Laboratóriumi reagensek
Közzététel dátuma:
27/06/2017 Határidő: 18-07-2017
Dokumentum:
További információ
Ajánlatkérő megnevezése:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


261001-2017: Magyarország-Szombathely: Laboratóriumi reagensek
Közzététel dátuma:
07/07/2017 Határidő: 24-07-2017
Dokumentum:
További információ
Ajánlatkérő megnevezése:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


285453-2017: Magyarország-Szombathely: Laboratóriumi reagensek
Közzététel dátuma:
22/07/2017 Határidő: 16-08-2017
Dokumentum:
További információ
Ajánlatkérő megnevezése:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


306465-2017: Magyarország-Szombathely: Laboratóriumi reagensek
Közzététel dátuma:
04/08/2017 Határidő: 22-08-2017
Dokumentum:
További információ
Ajánlatkérő megnevezése:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház


327135-2017: Magyarország-Szombathely: Laboratóriumi reagensek
Közzététel dátuma:
19/08/2017 Határidő: 31-08-2017
Dokumentum:
További információ
Ajánlatkérő megnevezése:
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017/84
Árubeszerzés
Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Nyílt eljárás
2017.05.24.
6251/2017
33696500-0
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017/108
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017/116
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017/127
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017/137
Árubeszerzés
Helyesbítés/2015 EUHL

2017.06.28.
8924/2017
33696500-0
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

2017.07.10.
9454/2017
33696500-0
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

2017.07.25.
10433/2017
33696500-0
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

2017.08.08.
11163/2017
33696500-0
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/148
Árubeszerzés
Beszerzés tárgya:
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Helyesbítés/2015 EUHL

Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2017.08.23.
11923/2017
33696500-0
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 ()
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 1] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Klinikai kémiai és immunkémiai
reagensek Modular P-E integrált kémiai-immunkémiai automatára
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; Kbt. 75. § (2) bek. b) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Adószám: 12176780-2-44
Rész száma: I.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 149838666 Ft
Preanalitikai modul megajánlása: Nem
Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.
Az ajánlattevő neve, székhelye:

I. rész
A részAz elbírálás
szempontok
részszempontjai súlyszámai

Ajánlati ár

100

Ajánlattevő neve: Roche
(Magyarország) Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2040
Budaörs, Edison u. 1.
Adószám: 12176780-2-44
Értékelési
pontszám
Ajánlat
és
tartalmi
Értékelési súlyszám
elemei
pontszám szorzata
149838666 10,0000 1000,0000
4

Preanalitikai
modul
megajánlása

Nem
1

1,0000

1,0000
1001,0000

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2-1-10 pont
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
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I. Részajánlatonként: Nettó ajánlati ár (HUF, azaz Forint) S=100
A megajánlott reagensek és a kiegészítő termék együttes ára. A megadott nettó összár értékelési szempont.
A nettó ajánlati összárat Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i
útmutatója alapján.
Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.

Minőségi értékelési szempont
I. rész Preanalitikai modul megajánlása: S= 1 (Igen/Nem). Pontkiválasztás: megajánlása, és biztosítása esetén: 10 pont. Nem válasz
esetén: 1 pont.
Részajánlatonként, az egyes alszempontok és résszempontok pontszámai a hozzájuk tartozó súlyszámmal felszorzásra, a szorzatok
pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek, ez adja az ajánlat összpontszámát.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
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A szerződés száma: [ labor 2] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: Hematológiai reagensek,
rendszeroldatok és kontrollok D-Cell 5D és Advia 120 hematológiai automatákra
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

II

28 956 030 Ft

36 774 158 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
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Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő
székhelye:
1047
Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41

Rész száma: Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
II
28 956 030 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó
Ft/év
36 774 158 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó
Ft/3év
110 322 474 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 3] Rész száma: 2 [ 3] Elnevezés: Hemosztazeológiai reagensek,
rendszeroldatok és kontrollok
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

III

17 697 900 Ft

22 476 333 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
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kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő
székhelye:
1047
Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41

Rész száma: Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás Ellenszolgáltatás
összege: bruttó összege: bruttó
Ft/év
Ft/3év

III

22 476 333 Ft

17 697 900 Ft

67 428 999 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
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az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 4] Rész száma: 2 [4 ] Elnevezés: Elektroforézis reagensek készülékre

Az eljárás eredményes volt igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; Kbt. 75. § (2) bek. b) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő
neve:
Pannon
Diagnosztika
Kft
Ajánlattevő székhelye: 1193 Budapest,
Komjáti u. 31/a
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IV

16 316 119 Ft

20 721 471 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve: PannonLog
Invest
Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1192
Budapest, Kós Károly tér 8.
Adószám: 14381904-2-43
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás
nettó Ft

összege: Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IV.

16 370 004 Ft

20 789 905 Ft

X.

13 670 000 Ft

17 360 900 Ft

XII/1

1 848 000 Ft

2 346 960 Ft

XII/2

1 199 040 Ft

1 522 781 Ft

XII/4

96 080 Ft

122 022 Ft

Indoklása:
Ajánlatkérő az ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldött az alábbi hiányok pótlására:
1. EEKD-ban észlelt hiányok pótlása:
1.1. Ajánlattevő ajánlatának 14. oldalán nem adta meg a képviseletre vonatkozó információkat.
Kértük a tárolt cégkivonatnak, (vagy adott esetben a meghatalmazásnak) megfelelően a képviselet körét a fentiek szerint
meghatározni Hiánypótlás keretében.
1.2. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi helyeken nem adta meg pontosan azon részek számát, melyre ajánlatot tett:
II.rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk utolsó sora:
Részek válasza. – 14. oldal (nem írta be egyik rész számát sem)
C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 14.
oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe címsor alatt
közvetlenül … rész*-nél – 15. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
IV. rész : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 20. oldal (csak a
10. részt jelölte meg)
IV. rész B: Gazdasági és pénzügyi helyzet címsor alatt közvetlenül … rész*-nél 21. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
A fentiekre tekintettel kértük a Kbt. 71. § alapján, hogy hiánypótlás keretében pótolja a fent nevezett helyeken azon
pontos részek (és sorok) megadását (IV, X. XII. 1. 2. 4.) , amelyre az ajánlatát benyújtotta.
I.3. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk e) pont
Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán nem adta meg a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a dokumentáció
pontos hivatkozási adatait (adószám).
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a
dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám) pótolni szíveskedjen.
I.4. III. rész B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán nem adta meg a dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám), és a kibocsátó
hatóságot
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám)és kibocsátó
hatóság nevét pótolni szíveskedjen.
I.5. III. rész C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel kapcsolatos okok
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán nem adta meg az f) pontban az ajánlattevő adószámát, és a kibocsátó hatóság
nevét.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az ajánlattevő adószámát, és a kibocsát
hatóság nevét is megadni szíveskedjen.
I.6. C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán a nevezett helyen nem adta meg a hatóság megnevezését, és az elérhető linket.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az alábbiakat megadni szíveskedjen:
Gazdasági Versenyhivatal
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
I.7.

D

pont:

Egyéb,

adott

esetben

az

ajánlatkérő
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szerv

vagy

a

közszolgáltató

ajánlatkérő

tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok
A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy adja meg a fent nevezett helyen az alábbiakat:
Közbeszerzési Hatóság:
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
Közbeszerzési Hatóság:
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
Közbeszerzési Hatóság
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
http://www.e-cegjegyzek.hu/
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5”
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal:
http://kozrend.hu/
ajánlattevő adószámát.
Ajánlattevő a fenti hiányok pótlását nem nyújtotta be,ezért a benyújtott EEKD nem felel meg az EEKD-val
szemben előírt követelményeknek, ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
II. összesített nyilatkozat
Ajánlattevő ajánlatának 28. oldalán nem nyilatkozott a Kbt. 67. § (4) bek szerint arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kértük a fent nevezett nyilatkozat pótlását.
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevő igénybe
vesz-e a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ezért ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatának 29. oldalán nem nyilatkozott arról, hogy cégkivonata letölthető-e a www.e-cegjegyzek.hu
oldalról.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében nyilatkozni szíveskedjen arról, hogy a cégkivonata letölthető-e a
www,e-cegjegyzek.hu oldalról?
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja
szerint.
III. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati
példányát.
A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy amennyiben az Ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát nyújtsa be.
Ajánlattevő a fenti igazolásokat nem nyújtotta be, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevőnek
van-e jogosultsága a megajánlott termékek vonatkozásában, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. §
(1) bek e) pontja szerint.

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
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kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:-

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 5] Rész száma: 2 [5 ] Elnevezés: Vizelet kémiai- és üledékvizsgálatok
reagensei, rendszeroldatai és kontrolljai Iris IQ200 vizeletüledék készülékre

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

V

17 626 030 Ft

22 385 058 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Beckman Coulter
Magyarország
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest,
Papírgyár
u.
58-59
Adószám: 14735358-2-41
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Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

V.

15 936 460 Ft

20 239 304 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Beckman Coulter
Magyarország
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest,
Papírgyár
u.
58-59
Adószám: 14735358-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

V.

15 936 460 Ft

20 239 304 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
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kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 6] Rész száma: 2 [6 ] Elnevezés: Nefelometriai vizsgálatok

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: : rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; Kbt. 75. § (2) bek. b) pont alapján

 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VI

8 566 850 Ft

10 879 900 Ft
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Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata

18

kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 7] Rész száma: 2 [7 ] Elnevezés: Allergén specifikus IgE tesztek

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő
neve:
Diagon
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Baross
utca
48-52.
Adószám: 10831050-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VII

6 464 349 Ft

8209723 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VII

8 726 760 Ft

11 082 985 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VII

7 000 050 Ft

8 890 064 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok
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Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő
neve:
Diagon
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Baross utca
48-52.
Adószám: 10831050-2-41

Rész száma:

Ellenszolgáltatás
Ellenszolgáltatás
összege:
bruttó
összege: bruttó Ft/év Ft/3év

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

6 464 349
VII

8 209 723

24629169

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 8] Rész száma: 2 [ 8] Elnevezés: Autoimmunitás vizsgálatai ELISA
technikával
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VIII

8 186 980 Ft

10 397 465 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
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(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VIII

8 186 980 Ft

10 397 465 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 9] Rész száma: 2 [9 ] Elnevezés: Vérgáz

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel; Kbt. 75. § (2) bek. b) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás x igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő
neve:
Roche
(Magyarország)
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs,
Edison
u.
1.
Adószám: 12176780-2-44
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IX

8 462 077 Ft

10 746 838 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 10] Rész száma: 2 [ 10] Elnevezés: HbA1c vizsgálatok HPLC
módszerrel
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő
neve:
Bio-Rad
Magyarország
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest,
Futó
u.
47-53.
Adószám: 13058199-2-41
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Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

X.

10 300 000 Ft

13 081 000 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Sysmex Hungária
Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
1037.
Budapest,
Bécsi
út
271.
Adószám: 14029361-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

X.

12 433 100 Ft

15 790 037 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

X

15 997 000 Ft

20 316 190 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve, székhelye:

X. rész
Az elbírálás
részszempontj
ai

Ajánlattevő neve: Bio-Rad
A részMagyarország Kft.
szemponto Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest,
k
Futó u. 47-53.
súlyszámai
Adószám: 13058199-2-41
Ajánlat
tartalmi

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám és

Az ajánlattevő neve, székhelye:

Az ajánlattevő neve, székhelye:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047
Budapest, Attila u. 126.

Ajánlattevő neve: Sysmex
Hungária Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037.
Budapest, Bécsi út 271.

Adószám: 10824487-2-41

Adószám: 14029361-2-41

Ajánlat
tartalmi
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Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

Ajánlat
tartalmi

Értékelés
i

Értékelési
pontszám

súlyszám
szorzata

elemei

Ajánlati ár

10300000
100

HBA1c
vizsgálatok:
teljesítmény
gépek
tekintetében
(1.
gép:
minimum 25
teszt/óra,
2.
gép: minimum
25 teszt/óra)

súlyszám
szorzata

elemei

pontszám

és
súlyszám
szorzata

6,7948

679,4837

1243310
0
74

8,4559

845,5904

10,0000

200,0000

elemei

15997000
10,0000

1000,0000

74

80

20

9,3250

186,5000
1186,5000

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

9,3250

879,4837

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

186,5000
1032,0904

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 21-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2-

I. Részajánlatonként: Nettó ajánlati ár (HUF, azaz Forint) S=100
A megajánlott reagensek és a kiegészítő termék együttes ára. A megadott nettó összár értékelési szempont.
A nettó ajánlati összárat Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i
útmutatója alapján.
Alkalmazott képlet:
P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin,
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb),
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevő „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
Minőségi értékelési szempont
X. rész: HBA1c vizsgálatok: teljesítmény gépek tekintetében (1. gép: minimum 25 teszt/óra, 2. gép: minimum 25 teszt/óra) S=20
Az 1. és a 2. gép megajánlott paraméterei összeadásra kerülnek (teszt/óra), ez fogja az értékelés alapját képezni.
Egyenes arányosítás P=(Avizsgált/Alegjobb)*(Pmax-Pmin)+Pmin. A megadott értéknél alacsonyabb érték megajánlása az ajánlat
érvénytelenségét eredményezi. (Előny a több)

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Bio-Rad Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
Adószám: 13058199-2-41
Rész száma: X.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 10300000 Ft
Kiválasztás indoka: összességében a legkedvezőbb ajánlat, mert az elért pontszáma: 1186,50 pont
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: PannonLog
Invest
Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1192
Budapest, Kós Károly tér 8.
Adószám: 14381904-2-43
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás
nettó Ft

összege: Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IV.

16 370 004 Ft

20 789 905 Ft

X.

13 670 000 Ft

17 360 900 Ft

XII/1

1 848 000 Ft

2 346 960 Ft
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XII/2

1 199 040 Ft

1 522 781 Ft

XII/4

96 080 Ft

122 022 Ft

Indoklása:
Ajánlatkérő az ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldött az alábbi hiányok pótlására:
2. EEKD-ban észlelt hiányok pótlása:
2.1. Ajánlattevő ajánlatának 14. oldalán nem adta meg a képviseletre vonatkozó információkat.
Kértük a tárolt cégkivonatnak, (vagy adott esetben a meghatalmazásnak) megfelelően a képviselet körét a fentiek szerint
meghatározni Hiánypótlás keretében.
2.2. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi helyeken nem adta meg pontosan azon részek számát, melyre ajánlatot tett:
II.rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk utolsó sora:
Részek válasza. – 14. oldal (nem írta be egyik rész számát sem)
C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 14.
oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe címsor alatt
közvetlenül … rész*-nél – 15. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
IV. rész : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 20. oldal (csak a
10. részt jelölte meg)
IV. rész B: Gazdasági és pénzügyi helyzet címsor alatt közvetlenül … rész*-nél 21. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
A fentiekre tekintettel kértük a Kbt. 71. § alapján, hogy hiánypótlás keretében pótolja a fent nevezett helyeken azon
pontos részek (és sorok) megadását (IV, X. XII. 1. 2. 4.) , amelyre az ajánlatát benyújtotta.
I.3. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk e) pont
Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán nem adta meg a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a dokumentáció
pontos hivatkozási adatait (adószám).
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a
dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám) pótolni szíveskedjen.
I.4. III. rész B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán nem adta meg a dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám), és a kibocsátó
hatóságot
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám)és kibocsátó
hatóság nevét pótolni szíveskedjen.
I.5. III. rész C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel kapcsolatos okok
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán nem adta meg az f) pontban az ajánlattevő adószámát, és a kibocsátó hatóság
nevét.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az ajánlattevő adószámát, és a kibocsát
hatóság nevét is megadni szíveskedjen.
I.6. C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán a nevezett helyen nem adta meg a hatóság megnevezését, és az elérhető linket.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az alábbiakat megadni szíveskedjen:
Gazdasági Versenyhivatal
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
I.7.
D pont:
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

szerv

vagy

a

közszolgáltató

A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy adja meg a fent nevezett helyen az alábbiakat:
Közbeszerzési Hatóság:
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
Közbeszerzési Hatóság:
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
Közbeszerzési Hatóság
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
http://www.e-cegjegyzek.hu/
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5”
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ajánlatkérő

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal:
http://kozrend.hu/
ajánlattevő adószámát.
Ajánlattevő a fenti hiányok pótlását nem nyújtotta be,ezért a benyújtott EEKD nem felel meg az EEKD-val
szemben előírt követelményeknek, ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
IV. összesített nyilatkozat
Ajánlattevő ajánlatának 28. oldalán nem nyilatkozott a Kbt. 67. § (4) bek szerint arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kértük a fent nevezett nyilatkozat pótlását.
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevő igénybe
vesz-e a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ezért ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatának 29. oldalán nem nyilatkozott arról, hogy cégkivonata letölthető-e a www.e-cegjegyzek.hu
oldalról.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében nyilatkozni szíveskedjen arról, hogy a cégkivonata letölthető-e a
www,e-cegjegyzek.hu oldalról?
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja
szerint.
V. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati
példányát.
A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy amennyiben az Ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát nyújtsa be.
Ajánlattevő a fenti igazolásokat nem nyújtotta be, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevőnek
van-e jogosultsága a megajánlott termékek vonatkozásában, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. §
(1) bek e) pontja szerint.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 11] Rész száma: 2 [11 ] Elnevezés: HPLC és gyógyszerszintek HPLCvel ISCO készüléken
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján

 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
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az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/1] Rész száma: 2 [12/1 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Széklet vér WEBER
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
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Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/1

619 200 Ft

786 384 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/1

640 710 Ft

813 702 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/1

619 200 Ft

786 384 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: PannonLog
Invest
Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1192
Budapest, Kós Károly tér 8.
Adószám: 14381904-2-43
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás
nettó Ft

összege: Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IV.

16 370 004 Ft

20 789 905 Ft

X.

13 670 000 Ft

17 360 900 Ft

XII/1

1 848 000 Ft

2 346 960 Ft

XII/2

1 199 040 Ft

1 522 781 Ft

XII/4

96 080 Ft

122 022 Ft

Indoklása:
Ajánlatkérő az ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldött az alábbi hiányok pótlására:
3. EEKD-ban észlelt hiányok pótlása:
3.1. Ajánlattevő ajánlatának 14. oldalán nem adta meg a képviseletre vonatkozó információkat.
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Kértük a tárolt cégkivonatnak, (vagy adott esetben a meghatalmazásnak) megfelelően a képviselet körét a fentiek szerint
meghatározni Hiánypótlás keretében.
3.2. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi helyeken nem adta meg pontosan azon részek számát, melyre ajánlatot tett:
II.rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk utolsó sora:
Részek válasza. – 14. oldal (nem írta be egyik rész számát sem)
C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 14.
oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe címsor alatt
közvetlenül … rész*-nél – 15. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
IV. rész : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 20. oldal (csak a
10. részt jelölte meg)
IV. rész B: Gazdasági és pénzügyi helyzet címsor alatt közvetlenül … rész*-nél 21. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
A fentiekre tekintettel kértük a Kbt. 71. § alapján, hogy hiánypótlás keretében pótolja a fent nevezett helyeken azon
pontos részek (és sorok) megadását (IV, X. XII. 1. 2. 4.) , amelyre az ajánlatát benyújtotta.
I.3. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk e) pont
Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán nem adta meg a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a dokumentáció
pontos hivatkozási adatait (adószám).
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a
dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám) pótolni szíveskedjen.
I.4. III. rész B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán nem adta meg a dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám), és a kibocsátó
hatóságot
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám)és kibocsátó
hatóság nevét pótolni szíveskedjen.
I.5. III. rész C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel kapcsolatos okok
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán nem adta meg az f) pontban az ajánlattevő adószámát, és a kibocsátó hatóság
nevét.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az ajánlattevő adószámát, és a kibocsát
hatóság nevét is megadni szíveskedjen.
I.6. C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán a nevezett helyen nem adta meg a hatóság megnevezését, és az elérhető linket.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az alábbiakat megadni szíveskedjen:
Gazdasági Versenyhivatal
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
I.7.
D pont:
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

szerv

vagy

a

közszolgáltató

ajánlatkérő

A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy adja meg a fent nevezett helyen az alábbiakat:
Közbeszerzési Hatóság:
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
Közbeszerzési Hatóság:
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
Közbeszerzési Hatóság
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
http://www.e-cegjegyzek.hu/
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5”
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal:
http://kozrend.hu/
ajánlattevő adószámát.
Ajánlattevő a fenti hiányok pótlását nem nyújtotta be,ezért a benyújtott EEKD nem felel meg az EEKD-val
szemben előírt követelményeknek, ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
VI. összesített nyilatkozat
Ajánlattevő ajánlatának 28. oldalán nem nyilatkozott a Kbt. 67. § (4) bek szerint arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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A Kbt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kértük a fent nevezett nyilatkozat pótlását.
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevő igénybe
vesz-e a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ezért ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatának 29. oldalán nem nyilatkozott arról, hogy cégkivonata letölthető-e a www.e-cegjegyzek.hu
oldalról.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében nyilatkozni szíveskedjen arról, hogy a cégkivonata letölthető-e a
www,e-cegjegyzek.hu oldalról?
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja
szerint.
VII. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati
példányát.
A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy amennyiben az Ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát nyújtsa be.
Ajánlattevő a fenti igazolásokat nem nyújtotta be, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevőnek
van-e jogosultsága a megajánlott termékek vonatkozásában, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. §
(1) bek e) pontja szerint.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/2] Rész száma: 2 [12/2 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ FOB-teszt (immunol.)
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/2

456 000 Ft

579 120 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/2

319 500 Ft

405 765 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/2

319 500 Ft

405 765 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: PannonLog
Invest
Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1192
Budapest, Kós Károly tér 8.
Adószám: 14381904-2-43
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás
nettó Ft

összege: Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IV.

16 370 004 Ft

20 789 905 Ft

X.

13 670 000 Ft

17 360 900 Ft

XII/1

1 848 000 Ft

2 346 960 Ft

XII/2

1 199 040 Ft

1 522 781 Ft

XII/4

96 080 Ft

122 022 Ft
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Indoklása:
Ajánlatkérő az ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldött az alábbi hiányok pótlására:
4. EEKD-ban észlelt hiányok pótlása:
4.1. Ajánlattevő ajánlatának 14. oldalán nem adta meg a képviseletre vonatkozó információkat.
Kértük a tárolt cégkivonatnak, (vagy adott esetben a meghatalmazásnak) megfelelően a képviselet körét a fentiek szerint
meghatározni Hiánypótlás keretében.
4.2. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi helyeken nem adta meg pontosan azon részek számát, melyre ajánlatot tett:
II.rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk utolsó sora:
Részek válasza. – 14. oldal (nem írta be egyik rész számát sem)
C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 14.
oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe címsor alatt
közvetlenül … rész*-nél – 15. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
IV. rész : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 20. oldal (csak a
10. részt jelölte meg)
IV. rész B: Gazdasági és pénzügyi helyzet címsor alatt közvetlenül … rész*-nél 21. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
A fentiekre tekintettel kértük a Kbt. 71. § alapján, hogy hiánypótlás keretében pótolja a fent nevezett helyeken azon
pontos részek (és sorok) megadását (IV, X. XII. 1. 2. 4.) , amelyre az ajánlatát benyújtotta.
I.3. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk e) pont
Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán nem adta meg a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a dokumentáció
pontos hivatkozási adatait (adószám).
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a
dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám) pótolni szíveskedjen.
I.4. III. rész B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán nem adta meg a dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám), és a kibocsátó
hatóságot
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám)és kibocsátó
hatóság nevét pótolni szíveskedjen.
I.5. III. rész C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel kapcsolatos okok
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán nem adta meg az f) pontban az ajánlattevő adószámát, és a kibocsátó hatóság
nevét.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az ajánlattevő adószámát, és a kibocsát
hatóság nevét is megadni szíveskedjen.
I.6. C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán a nevezett helyen nem adta meg a hatóság megnevezését, és az elérhető linket.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az alábbiakat megadni szíveskedjen:
Gazdasági Versenyhivatal
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
I.7.
D pont:
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

szerv

vagy

a

közszolgáltató

A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy adja meg a fent nevezett helyen az alábbiakat:
Közbeszerzési Hatóság:
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
Közbeszerzési Hatóság:
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
Közbeszerzési Hatóság
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
http://www.e-cegjegyzek.hu/
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5”
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal:
http://kozrend.hu/
ajánlattevő adószámát.
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ajánlatkérő

Ajánlattevő a fenti hiányok pótlását nem nyújtotta be,ezért a benyújtott EEKD nem felel meg az EEKD-val
szemben előírt követelményeknek, ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
VIII. összesített nyilatkozat
Ajánlattevő ajánlatának 28. oldalán nem nyilatkozott a Kbt. 67. § (4) bek szerint arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kértük a fent nevezett nyilatkozat pótlását.
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevő igénybe
vesz-e a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ezért ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
Ajánlattevő ajánlatának 29. oldalán nem nyilatkozott arról, hogy cégkivonata letölthető-e a www.e-cegjegyzek.hu
oldalról.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében nyilatkozni szíveskedjen arról, hogy a cégkivonata letölthető-e a
www,e-cegjegyzek.hu oldalról?
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja
szerint.
IX. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati
példányát.
A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy amennyiben az Ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát nyújtsa be.
Ajánlattevő a fenti igazolásokat nem nyújtotta be, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevőnek
van-e jogosultsága a megajánlott termékek vonatkozásában, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. §
(1) bek e) pontja szerint.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/3] Rész száma: 2 [12/3 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Kőanalízis
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/4] Rész száma: 2 [12/4 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Terhességi teszt
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/4

31 000 Ft

39 370 Ft
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Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/4

22 900 Ft

29 083 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/4

22 900 Ft

29 083 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: PannonLog
Invest
Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1192
Budapest, Kós Károly tér 8.
Adószám: 14381904-2-43
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás
nettó Ft

összege: Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

IV.

16 370 004 Ft

20 789 905 Ft

X.

13 670 000 Ft

17 360 900 Ft

XII/1

1 848 000 Ft

2 346 960 Ft

XII/2

1 199 040 Ft

1 522 781 Ft

XII/4

96 080 Ft

122 022 Ft

Indoklása:
Ajánlatkérő az ajánlattevőnek hiánypótlási felhívást küldött az alábbi hiányok pótlására:
5. EEKD-ban észlelt hiányok pótlása:
5.1. Ajánlattevő ajánlatának 14. oldalán nem adta meg a képviseletre vonatkozó információkat.
Kértük a tárolt cégkivonatnak, (vagy adott esetben a meghatalmazásnak) megfelelően a képviselet körét a fentiek szerint
meghatározni Hiánypótlás keretében.
5.2. Ajánlattevő ajánlatában az alábbi helyeken nem adta meg pontosan azon részek számát, melyre ajánlatot tett:
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II.rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk utolsó sora:
Részek válasza. – 14. oldal (nem írta be egyik rész számát sem)
C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 14.
oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe címsor alatt
közvetlenül … rész*-nél – 15. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
IV. rész : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése címsor alatt közvetlenül … rész*-nél – 20. oldal (csak a
10. részt jelölte meg)
IV. rész B: Gazdasági és pénzügyi helyzet címsor alatt közvetlenül … rész*-nél 21. oldal (csak a 10. részt jelölte meg)
A fentiekre tekintettel kértük a Kbt. 71. § alapján, hogy hiánypótlás keretében pótolja a fent nevezett helyeken azon
pontos részek (és sorok) megadását (IV, X. XII. 1. 2. 4.) , amelyre az ajánlatát benyújtotta.
I.3. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk e) pont
Ajánlattevő ajánlatának 13. oldalán nem adta meg a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a dokumentáció
pontos hivatkozási adatait (adószám).
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a kibocsátó hatóság nevét, internetcímét, valamint a
dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám) pótolni szíveskedjen.
I.4. III. rész B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK
Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán nem adta meg a dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám), és a kibocsátó
hatóságot
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében dokumentáció pontos hivatkozási adatait (adószám)és kibocsátó
hatóság nevét pótolni szíveskedjen.
I.5. III. rész C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel kapcsolatos okok
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán nem adta meg az f) pontban az ajánlattevő adószámát, és a kibocsátó hatóság
nevét.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az ajánlattevő adószámát, és a kibocsát
hatóság nevét is megadni szíveskedjen.
I.6. C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel
Ajánlattevő ajánlatának 18. oldalán a nevezett helyen nem adta meg a hatóság megnevezését, és az elérhető linket.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében a nevezett helyen az alábbiakat megadni szíveskedjen:
Gazdasági Versenyhivatal
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
I.7.
D pont:
Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

szerv

vagy

a

közszolgáltató

ajánlatkérő

A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy adja meg a fent nevezett helyen az alábbiakat:
Közbeszerzési Hatóság:
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/
Közbeszerzési Hatóság:
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/
Közbeszerzési Hatóság
http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
http://www.e-cegjegyzek.hu/
Nemzetgazdasági Minisztérium
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5”
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal:
http://kozrend.hu/
ajánlattevő adószámát.
Ajánlattevő a fenti hiányok pótlását nem nyújtotta be,ezért a benyújtott EEKD nem felel meg az EEKD-val
szemben előírt követelményeknek, ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
X. összesített nyilatkozat
Ajánlattevő ajánlatának 28. oldalán nem nyilatkozott a Kbt. 67. § (4) bek szerint arról, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kértük a fent nevezett nyilatkozat pótlását.
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevő igénybe
vesz-e a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, ezért ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja szerint.
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Ajánlattevő ajánlatának 29. oldalán nem nyilatkozott arról, hogy cégkivonata letölthető-e a www.e-cegjegyzek.hu
oldalról.
Kértük, hogy a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében nyilatkozni szíveskedjen arról, hogy a cégkivonata letölthető-e a
www,e-cegjegyzek.hu oldalról?
Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja
szerint.
XI. Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati
példányát.
A Kbt. 71. § szerinti hiánypótlás keretében kértük, hogy amennyiben az Ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek)
gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló engedély/felhatalmazás másolati példányát nyújtsa be.
Ajánlattevő a fenti igazolásokat nem nyújtotta be, ezért ajánlatkérő nem tudta ellenőrizni, hogy ajánlattevőnek
van-e jogosultsága a megajánlott termékek vonatkozásában, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. §
(1) bek e) pontja szerint.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/5] Rész száma: 2 [12/5 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Morphin/heroin
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/6] Rész száma: 2 [12/6] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ THC (Cannabioid)
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/6

14 175 Ft

18 002 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
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Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/6

14 175 Ft

18 002 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/7] Rész száma: 2 [12/7 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Amphetamin/Metamphetamin
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

VII

7 000 050 Ft

8 890 064 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/8] Rész száma: 2 [12/8 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Cocain metabolitok
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/8

15 000 Ft

19 050 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
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Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/8

15 000 Ft

19 050 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/9] Rész száma: 2 [12/9 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet, liquor,
kő analízis, stb./ Opiátok
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok
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Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/10] Rész száma: 2 [12/10] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet,
liquor, kő analízis, stb./ Metadon
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/10

15 000 Ft

19 050 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/10

15 000 Ft

19 050 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/11] Rész száma: 2 [12/11 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet,
liquor, kő analízis, stb./ Barbiturát
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Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/11

25 500 Ft

32 385 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/11

15 000 Ft

19 050 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/11

15 000 Ft

19 050 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
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az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 12/12] Rész száma: 2 [12/12 ] Elnevezés: Egyéb: vizelet, széklet,
liquor, kő analízis, stb./ Benzodiazepin
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
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Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/12

42 500 Ft

53 975 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/12

20 000 Ft

25 400 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2-
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Kft.
Ajánlattevő
székhelye:
2000
Szentendre,
Fiastyúk
u.
1/a
Adószám: 10875397-2-13
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XII/12

20 000 Ft

25 400 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/1] Rész száma: 2 [ 13/1] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/
17-alfa-OH-progesterone
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem

63

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
1 205 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
260 350 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
1 205 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
260 350 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
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A szerződés száma: [ labor 13/2] Rész száma: 2 [ 13/2] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ Aldoszteron

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
2 294 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
373 380 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
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Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
2 294 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
373 380 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/3] Rész száma: 2 [ 13/3] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ Androstene-dione

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
3 225 000 Ft

285 750 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIII/3

187 000 Ft

237 490 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIII/3

187 000 Ft

237 490 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/4] Rész száma: 2 [ 13/4] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ Angiotenzin I.
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Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
4 270 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
342 900 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:

71

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
4 270 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
342 900 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/5] Rész száma: 2 [ 13/5] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ Renin koncentráció

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
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rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
5 654 000 Ft

830 580 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
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5 654 000 Ft

830 580 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/6] Rész száma: 2 [ 13/6] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ hGH

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
6 245 000 Ft

311 150 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIII/6

340 800 Ft

432 816 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben

(adott esetben az

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám

alszempontjai is)

alszempontok súlyszámai
is)

szorzata

szorzata

szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
6 245 000 Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
311 150 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/7] Rész száma: 2 [ 13/7] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ anti-GAD

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:

78

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/8] Rész száma: 2 [ 13/8] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ anti-IA2

Az eljárás eredményes volt  igen  nem
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
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Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 13/9] Rész száma: 2 [ 13/9] Elnevezés: RIA vagy alternatív
vizsgálatok/ IGF-1

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Buda Labor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2049 Diósd,
Árpád
fejedelem
u.
27
Adószám:
2422733-2-13
Rész száma: XIII. részből
rész
száma:
XIII.
részből

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft
9 534 000 Ft

678 180 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIII/9

529 200 Ft

672 084 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
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Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIII/9

529 200 Ft

672 084 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

83

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 14] Rész száma: 2 [14 ] Elnevezés: Haemokultúra

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIV

5 731 000 Ft

7 278 370 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Diagnosticum Zrt,
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Attila
u.
126.
Adószám: 10824487-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XIV

5 731 000 Ft

7 278 370 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 15] Rész száma: 2 [15 ] Elnevezés: Vércsoport szerológiai vizsgálatok

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő
neve:
Diagon
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Baross
utca
48-52.
Adószám: 10831050-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft
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XV

2 032 251 Ft

2 580 959 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő
neve:
Bio-Rad
Magyarország
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest,
Futó
u.
47-53.
Adószám: 13058199-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XV.

2 189 305 Ft

2 780 417 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére
.

Ajánlattevő neve: Benedict BioMed Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2461 Tárnok,
Tompa
M.
u.
48.
Adószám: 22746391-2-13

Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XV.

2 041 527 Ft

2 592 739 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlattevő neve: Frank Diagnosztika
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1036 Budapest,
Dereglye
u.
2.
Adószám: 10429879-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XV.

6 906 480 Ft

8 771 230 Ft

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
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Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő
neve:
Diagon
Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest,
Baross
utca
48-52.
Adószám: 10831050-2-41
Rész
száma:

Ellenszolgáltatás összege: nettó Ft

Ellenszolgáltatás
összege: bruttó Ft

XV

2 032 251 Ft

2 580 959 Ft

Indok: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlotta.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 16] Rész száma: 2 [16 ] Elnevezés: Körmend – POCT

Az eljárás eredményes volt  igen x nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő benyújtott ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban es a jogszabályban foglalt előírásoknak
és feltételeknek megfelel, alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
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Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ labor 17] Rész száma: 2 [ 17] Elnevezés: Genetika

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Indoka: nem nyújtottak be ajánlatot, Kbt. 75. § (1) bek. a) pont alapján

 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

2-

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2017.11.28.) / Lejárata: (2017.12.11.)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017.11.28.)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja (2017.11.28.)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg
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2

adott esetben
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